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Гој ко Бо жо вић

ИСТО РИ ЈА И ДРУ ШТВО У ПРИ ЧА МА И  
РО МА НИ МА ДРА ГА ЈАН ЧА РА

Дра го Јан чар је об ли ко вао сво ју по е ти ку у вре ме ни ма ка да је књи жев ност има ла 
со ци јал ну функ ци ју, па са мим тим и не сум њив јав ни од јек. Јан чар је у сво јим књи га ма 
и по е тич ким тек сто ви ма и сам ути цао да књи жев ност оста не пре по зна тљив ак тер 
со ци јал ног про сто ра и да има из ра зи ту уло гу у јав но сти. У тре нут ку у ко ме го во ри мо1 
књи жев ност сва ка ко не ма со ци јал ну функ ци ју ка кву је има ла у по след њим де це ни ја-
ма XX ве ка, али је Дра го Јан чар – не ме ња ју ћи у основ но ме сво ју по е ти ку, али, исти на, 
про ду бљу ју ћи и про ши ру ју ћи те мат ску осно ву сво је књи жев но сти – остао не са мо 
ин ди ви ду а ли зо ван глас са вре ме не сло ве нач ке и европ ске књи жев но сти већ је сво јим 
де ли ма из ра зио и са мо епо хал но ис ку ство књи жев но сти. 

Књи жев ност као те мељ но пре и спи ти ва ње дру штве них про це са, исто риј ских окол-
но сти, епо хал них иде ја и то ко ва је сте кључ ни зах тев Јан ча ро ве књи жев но сти. Ако се 
са вре ме на књи жев ност уве ли ко од ри че пи та ња је зи ка и по го то ву пи та ња по е ти ке, и то 
у то ли ко ве ли ком бро ју при ме ра да се то мо же узе ти као укус тре нут ка и као из раз акту-
ел ног сен зи би ли те та, ако ви ди мо да се књи жев ност од ри че исто ри је, дру штва и по ли-
ти ке, што је свој стве но чак и на ци о нал ним књи жев ним тра ди ци ја ма ко је су у чи та вој 
мо дер ној епо си би ле по све ће не упра во тим ве ли ким при ча ма, окре ћу ћи се ин тим ним 
и ка мер ним те ма ма и при ват ним фа сци на ци ја ма, књи жев ност Дра га Јан ча ра, на су прот 
све му то ме, не од у ста је од ве ли ких пи та ња епо хе, од кључ них исто риј ских, дру штве них 
и по ли тич ких те ма ко је су обе ле жи ле ис ку ство нај ве ћег де ла XX ве ка. Чо век у ве ли ком 
ме ха ни зму исто риј ских и по ли тич ких про це са, пред ли цем исто ри је и дру штве них ну-
жно сти на ла зи сво је пре по зна тљи во уоб ли че ње у при ча ма и ро ма ни ма Дра га Јан ча ра. 
Исто ри ја је оквир људ ске суд би не, а та суд би на, не за ви сно од чо ве ко ве уло ге, не за ми слива 
је из ван кон крет не исто ри је и тој исто ри ји при ла же сво ју ка рак те ри стич ну бо ју и глас. 

Оту да при по ве да ње у при ча ма и ро ма ни ма Дра га Јач на ра по чи ва на ис тра жи ва њу 
исто риј ских окол но сти и на прин ци пу кон кре ти за ци је. Чо век пре лом них епи зо да XX 
ве ка, од Дру гог свет ског ра та до па да Бер лин ског зи да, од ча со ва у ко ји ма исто ри ја 
екс пло ди ра у ли це ју на ци ма до ча со ва у ко ји ма се об ја вљу је крај исто ри је, што су све 
ве ли ке те ме о ко ји ма при по ве да Дра го Јан чар, ни јед ног тре нут ка не мо же сво је стра сти 
и ам би ци је, за но се и пла но ве, иде је и на ме ре, сво ју ин ти му и при ват ност да за ми сли 
и оства ри из ван кон крет ног вре ме на и про сто ра. Јан чар увер љи во пред ста вља и вре-
ме и про стор свог при по ве да ња, увек пре ци зно си ту и ра ју ћи сво ју про зу у ам би јент 
кон кре ти зо ва не исто риј ске дра ме и у со ци јал ну усло вље ност до га ђа ја. 

1 Из ла га ње на ме ђу на род ној кон фе рен ци ји „По гле ди на умет ност Дра га Јан ча ра“ у Цан ка ре вом 
до му у Љу бља ни, 31. ја ну а ра 2022. го ди не.
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Уто ли ко у при ча ма и ро ма ни ма овог пи сца мо же мо да пра ти мо два то ка. Јед но је 
ве ли ка при ча ко ја осли ка ва раз ме ре јед не епо хе са свим сло же но сти ма ко је је чи не. 
Из тих по је ди но сти по сте пе но се по ма ља лик епо хе и утвр ђу ју се спе ци фич но сти ве-
ли ког ме ха ни зма с ко јим се су о ча ва не ки од пи шче вих ју на ка. Дру го је суд би на са мог 
чо ве ка, оно што он је сте и што се јед на ко па жљи во оцр та ва и ни јан си ра. Тек у укр шта њу 
ова два то ка – епо хал не и при ват не ди мен зи је, оп штег и по је ди нач ног пла на при по-
ве да ња – на ста је Јан ча ро ва про за у ко јој сли ка епо хе ис ти че по је ди нач не људ ске 
дра ме, док дра ма кон крет ног чо ве ка осве тља ва пра ву при ро ду јед ног до ба с ње го вим 
епо хал ним кон тек стом.

Јан чар у јед ном ин тер вјуу ка же да се „књи жев но тки во раз ли ку је од ствар но сти 
иа ко јој се не пре ста но вра ћа“. Од нос књи жев но сти и ствар но сти је основ на ре ла ци ја 
и из вор основ не на пе то сти у про зи Дра га Јан ча ра. Књи жев ност ту ма чи и пре и спи ту је 
ствар ност, ула зи у че о ни су дар с ње ним чи ње ни ца ма, узи ма ње не ве ли ке и ма ле при че 
као соп стве ну те му. По ла зе ћи од ствар но сти и ни јед ног тре нут ка је не гу бе ћи из ви да, 
књи жев ност пре о бра жа ва за те че ну и узе ту ствар ност. Ствар ност је при ча и низ до га-
ђа ја, од ко јих тек про ток вре ме на ства ра ја сни ју сли ку. Књи жев ност је при ча ис пу ње-
на са мо све сним раз у ме ва њем. Оту да је при ча не за ми сли ва без кри тич ке ди мен зи је. 
Да би се раз у ме ла, сва ка при ча из исто риј ске или дру штве не ствар но сти мо ра би ти 
кри тич ки осве тље на, сме ште на у ши ри епо хал ни кон текст, осло бо ђе на иде о ло шких 
сло је ва и ин те р пре та тив них ма ни пу ла ци ја. Књи жев ност де ма ски ра је дан по је дан слој 
ствар но сти: упра во у том про це су на ста ју сло је ви при че, на сло ја ва ју се чи ње ни це и 
про жи ма ју жи вот кон крет них љу ди с пре по зна тим ве ли ким си ла ма исто ри је и по ли-
ти ке, дру штва и иде о ло ги је.

Бал зак је пи сао Људ ску ко ме ди ју ба ве ћи се со ци јал ном струк ту ром Фран цу ске по-
ло ви не XIX ве ка. Дру штво у освит ра ног гра ђан ства и ин ду стриј ске ре во лу ци је сти че 
но ве фор ме, па са мим тим ну жно по ста је основ ни са др жај ро ма на ко ји те же да пред-
ста ве це ли ну свог до ба. По ла зе ћи од ин те лек ту ал не кон цеп ци је књи жев но сти, ко ја 
при по ве да да би раз у ме ла вла сти ти епо хал ни тре ну так, и ху ма ни стич ке кон цеп ци је 
дру штва, ко ја у раз у ме ва њу пре по зна је осно ву са мо све сног де ло ва ња, Јан чар пи ше 
људ ску тра ге ди ју, јер је у дру штво XX ве ка на хру пи ла исто ри ја као основ ни са др жај 
и епо хе и по је ди нач них људ ских суд би на.

У дру гом ин тер вјуу Јан чар још не по сред ни је из ра жа ва сво ју екс пли цит ну по е ти ку, 
оте ло тво ре ну сво јим при ча ма и ро ма ни ма: „Књи жев ност сва ка ко ви ше не ма уло гу 
ка кву је има ла осам де се тих го ди на. Та да је књи жев ност, као и филм или по зо ри ште, 
де ло ва ла еман ци па тор ски и осло ба ђа ју ће. Књи жев ност, ве ру јем, и да нас мо же та ко 
да функ ци о ни ше, али бо јим се да се ла ко осло ба ђа та кве мо гућ но сти по вла че ћи се 
пред те шком ре ал но шћу у азил есте ти ке уме сто да бу де истин ска ин тер вен ци ја у све-
сти дру штва о по ло жа ју по је дин ца. Књи жев ност је увек про стор ма ште, а тач но је да 
од ла зак у про шлост омо гу ћа ва из ве сну сло бо ду. Али овај тре ну так, у ко ме са да жи вим, 
ни ка да не бих про ме нио за би ло ко је дру го вре ме.“ 

Књи жев ност из ван ствар но сти, та ко би смо мо гли да до жи ви мо овај те мељ ни по-
е тич ки зах тев Дра га Јан ча ра, ус кра ћу је се би мо гућ ност да раз у ме епо хал не окол но сти 
свог на стан ка и да ис при ча кључ не, раз ли ков не при че сво га вре ме на. Ин тим не дра ме 
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од и гра ва ју се у исто риј ском и дру штве ном кон тек сту, ни по што из ван ње га. Опре де-
љу ју ћи се за епо хал ни кон текст вла сти тог вре ме на као основ ни те мат ски из раз сво је 
књи жев но сти, Јан чар уте ме љу је сво ју по е ти ку на од лу ци да ис при ча не по но вљи ве 
тре нут ке на шег вре ме на и жи во та.

Ме ђу тим не по но вљи вим ча со ви ма исто ри је Дру ги свет ски рат се ја вља као кључ-
на те ма Јан ча ро ве про зе, по го то ву од кра ја осам де се тих го ди на, док се, си мул та но с 
том ве ли ком те мом, ја вља сли ка ве ли ких со ци јал них и по ли тич ких про ме на ко је су 
од по ло ви не XX ве ка па до па да Бер лин ског зи да те мељ но ме ња ле пеј заж Ис точ не и 
Сред ње Евро пе. Јан ча ро ва књи жев ност усред сре ђу је се на ег зи стен ци ју у до ба исто-
ри је и на ег зи стен ци ју у до ба те мељ них со ци јал них тран зи ци ја ко је има ју исто риј ске 
фор ме и по сле ди це.

По гле дај мо из бли за не ко ли ко не ко ли ко ка рак те ри стич них књи га Дра га Јан ча ра 
из ове фа зе ко је су сво ме пи сцу до не ле европ ску књи жев ну ре ле вант ност.

Нај пре дру штве ни ро ман Под сме шљи ва по жу да у ко ме се, као у рет ко ком де лу 
но ви је европ ске књи жев но сти, пре и спи ту је те ма кра ја исто ри је и исто вре ме не буч не 
об ја ве исто ри је. Та те ма об ли ку је се на по за ди ни дру гог иза зо ва ко ји је већ мно го 
че шће опи си ван: то је су срет Ис то ка и За па да. Јан чар и ту пра ви по ме ра ње, па За пад 
ни је не ки део Евро пе, већ је то Аме ри ка у за хук та лом тре нут ку сво је мо дер не истори-
је, ка да оста је гло бал ни хе ге мон, ка да се ру ши Бер лин ски зид, окон ча ва пр ви Хлад ни 
рат и са сце не не ста је дру штве но-иде о ло шки иза зов ко ји је у дру гој по ло ви ни XX ве ка 
оли ча вао ко му ни стич ки по ре дак.

Ју нак ро ма на Под сме шљи ва по жу да, од ла зе ћи на јед но го ди шњу сти пен ди ју у Сје ди-
ње не Аме рич ке Др жа ве, при вре ме но је на пу стио свој уо би ча је ни и пре по зна тљи ви свет 
ка ко би упо знао дру га чи ји свет, али и ка ко би из пер спек ти ве но вог ис ку ства са гле дао 
свет у ко ме је об ли ко вао сво ја уме ћа и са зна ња. Тај ју нак је ме лан хо лич ни ин те лек ту а лац 
све стан вар љи во сти сво је уло ге и пи сац иро нич но све стан и мо ћи и не мо ћи ре чи. При-
вре ме но на пу шта ње јед ног све та и при вре ме ни до ла зак у дру ги свет за ње га су сна жан 
иза зов да из но ва пре и спи та сво је књи жев не и ег зи стен ци јал не дра ме, али и да се су о чи 
с тим да раз у ме ва ње све та ко је је по се до вао ви ше ни по што ни је до вољ но.

На тој осе тљи вој гра ни ци ме ђу све то ви ма, из ме ђу Ис то ка и За па да, ни са свим на 
Ис то ку, ни у пот пу но сти на За па ду, на шао се Гре гор Град ник, пи сац и ин те лек ту а лац, 
чо век ко ји у обе сво је уло ге мо рао да бо ље од дру гих раз у ме епо хал ни лом ко ји се 
пр во слу ти, а по том од и гра ва пред ње го вим очи ма. Ме ђу тим, ви ше од све га дру гог 
Јан ча ров ју нак раз у ме да је реч о гра нич ној си ту а ци ји ко ја не по врат но ме ња ње гов 
свет. И ка да се вра ти из Аме ри ке, он се ни по што не ће вра ти ти у свет ка кав је на пу стио 
од ла зе ћи на сти пен ди ју. Град ник тек тре ба да упо зна аме рич ку сва ко дне ви цу у ко ји 
се на шао, а то упо зна ва ње, као и увек ка да је реч о сли ци дру гог и не по зна тог, но си у 
се би и по тен ци јал не ра зу ме ва ња, па чак и тра ги ко мич них не спо ра зу ма. При по ве да ње 
из иро ниј ског угла сен чи та кве си ту а ци је и не спо ра зу ме од во де ћи ју на ка у све ду бље 
сло је ве ствар но сти у ко јој се об рео у на ро чи том тре нут ку сво га жи во та. Јан ча ров ју нак 
свој аме рич ки сан, ко ји је по не кад и ко шмар, про жи вља ва из ме ђу Њу Ор ле ан са и њу-
јо р шког ме га ло по ли са, али увек с ја сним осе ћа њем да му из ми че не што ва жно у распо-
зна ва њу све та и у соп стве ном ис ку ству.
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Град ник на го то во по тре сан на чин осе ћа да се, мо жда и не по пра вљи во, уда љио од оба 
све та, и од оног сло ве нач ког, из ко га је по те као и за ко јим жу ди док је у Аме ри ци, и од оног 
аме рич ког ко ји је же лео да упо зна. На шав ши се на том рас кр шћу, ју нак Јан ча ро вог 
ро ма на ни је са мо из гу бљен у Аме ри ци, да се с раз ло гом при се ти мо Син ге ро вог ау тобио-
граф ског де ла, већ нај пре на слу ћу је, а по том и истин ски схва та да је ма ње или ви ше изгу-
бљен сву да, на сва кој тач ки сва ког од до ступ них све то ва сво је ег зи стен ци јал не аван ту ре. 

Ка да се у са мом ча су по врат ка у Сло ве ни ју су о ча ва са чи ње ни цом мај чи не смр ти, 
Град ник то са зна ње до жи вља ва не са мо као раз о ран уда рац већ и као опо ме ну да 
по вра так на исто ни је мо гућ. Још пре то га, у пр вом су сре ту са Сло ве ни јом по сле аме-
рич ког ис ку ства, Ана го во ри Град ни ку: „И ја сам се про ме ни ла.“ Уме сто во ље не же не, 
Јан ча ров ју нак стре пи да ће се сре сти са „ис пра жње ном љу шту ром“. У тим про ме на ма 
ко је су са да но во ис ку ство с ко јим ва ља жи ве ти и у том гу бит ку ко ји је де фи ни ти ван 
кул ми ни ра оди се ја ју на ка Под сме шљи ве по жу де. Од ла зак на сти пен ди ју тре ба ло је да 
бу де јед но став на про ме на ме ста и осва ја ње но вог ис ку ства, али је про ме на тач ке 
гле ди шта би ла то ли ко сна жна, а су срет све то ва то ли ко ин тен зи ван да од Град ни ко вих 
пр во бит них оче ки ва ња ни је оста ло прак тич но ни шта.

Гра нич на си ту а ци ја Град ни ко вог ис ку ства по ста ла је у овом ро ма ну из вор ре тро-
спек ти ве ју на ко вог жи во та. Осим што се у Град ни ку не пре ста но су сре ћу два све та, у 
ње му се, у се квен ца ма ко је су су да ра ју и про жи ма ју, ме ша ју ствар ност у ко јој се на ла зи 
и се ћа ња ко ја га не на пу шта ју. То су се ћа ња на Сло ве ни ју и на бли жње, на са зре ва ње 
и на при ват ност, али и на мла дић ко слу же ње вој ске у учма ло сти „ма лог ју жно срп ског 
гра да из ме ђу ни ских кли ма вих ку ћа“, у ко ме ће мо, на рав но, пре по зна ти Вра ње ко је ће 
се по ја ви ти на по зор ни ци још не ко ли ко Јан ча ро вих про за. Тре ну так у ко ме се од и гра-
ва су срет два Град ни ко ва све та чи ни опи са ну гра нич ну си ту а ци ју још да ле ко се жни јом. 
Док се у Аме ри ци огла ша ва „крај исто ри је“, у Сред њој и Ис точ ној Евро пи се огла ша ва 
њен но ви по че так. Је дан свет је оли чен у ствар ном и ин те лек ту ал ном по ре клу глав ног 
ју на ка, пи сца Гре го ра Град ни ка. То је ме лан хо лич ни сред њо е вроп ски про стор у ко ме 
се сме њу ју исто риј ска ди на ми ка и со ци јал на успо ре ност. До ла зе ћи из та квог све та, 
Јан ча ров ју нак се су сре ће с пот пу но дру га чи јим све том за хук та ле, екс пан зив не аме-
рич ке ствар но сти. Град ник са сво јим сло ве нач ким и уоп ште сред њо е вроп ским пр тља-
гом од ла зи у Њу Ор ле анс, пре по зна ју ћи га као ме сто у ко ме ме лан хо ли ју за ме њу је 
сен зу ал ност, али и де ка ден ци ја. Ме ђу тим, упра во у тим су сре ти ма и у том тра га њу овај 
ро ман ус по ста вља ди на мич ну и уз бу дљи ву при чу о су сре ту два све та и две кул ту ре.

Но ва ствар ност Гре го ра Град ни ка по себ ну уз бу дљи вост до би ја услед је зич ке по-
мет ње ко јој је овај ју нак из ло жен. Укр шта ју ћи у се би фраг мен те ис ку ства, Град ник још 
сна жни је пре пли ће је зи ке ко ји ма то но во, умре же но ис ку ство тре ба да из ра зи. То 
ви ше ни је са мо сло ве нач ки, је зик ње го ве књи жев но сти и чи та вог до та да шњег ис ку-
ства, то је и ен гле ски је зик ко ји све нео сет ни је за у зи ма ме сто у ње го вом из ра зу. То је 
на од ли чан на чин пред ста вље но та ко што Град ник не го во ри са мо ен гле ске ре чи, већ 
мно ге од њих усва ја као при ла го ђе не соп стве ном је зич ком из ра зу. У том пре пле ту 
је зи ка су срет два све та по ста је нај сна жни је ис ку ство.

Док се у ро ма ну Под сме шљи ва по жу да од ви ја сло жен уну тра шњи ди ја лог Гре го ра 
Град ни ка, иза зван гра нич ном си ту а ци јом у ко јој се он сам на шао и гра нич ном епо хал ном 
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си ту а ци јом по сле ко је ње гов свет ви ше не ће би ти исти, у ни зу дру гих про за Дра га Јан-
ча ра уну тра шњи ди ја лог те че у су сре ту укр ште них при ча и гла со ва, ин тер пре та ци ја 
и та ча ка гле ди шта. Чак и исто риј ски до га ђа ји ко ји су се зби ли у дру гој по ло ви ни XX 
ве ка, за ко је још по сто је жи ви све до ци и са вре ме ни ци, за ко је по сто је мно го број ни и 
до бро ис тра же ни до ку мен тар ни из во ри, иза зи ва ју пот пу но раз ли чи те при че и не по-
мир љи ве ин тер пре та ци је. Сва ки до га ђај по ста је пред мет при ча у спо ру. При че не 
за ви се од ствар ног узро ка, то ка и ис хо да до га ђа ја, већ од иде о ло шких та ча ка гле ди шта 
и по ли тич ких ин те ре са усло вље них дру штве ним или исто риј ским раз ло зи ма. То је 
сли ка XX ве ка у ко ме је по сто јао ви шак не то ле рант них и ме ђу соб но ис кљу чу ју ћих 
иде о ло ги ја са гле да на из пер спек ти ве на шег ве ка у ко ме су не ста ле ве ли ке и об је ди-
њу ју ће иде о ло ги је, па се и са ма књи жев ност окре ну ла од ве ли ких при ча мо дер них 
вре ме на.

Ако се не мо же уса гла си ти је дин стве на и за све при хва тљи ва вер зи ја до га ђа ја, што 
је ис ку ство ко јим се ба ви низ Јан ча ро вих књи га од дру ге по ло ви не осам де се тих годи-
на, мо гу ће је при по ве да ти та ко да у при ча ма и ро ма ни ма ожи ви мно штво раз ли чи тих 
и не сво ди вих гла со ва, од ко јих ни је дан не ће би ти до ми нант ни глас све зна ју ћег и све-
мо гу ћег при по ве да ча. На тај на чин се ус по ста вља нео бич на по ли фо ни ја Јан ча ро ве 
про зе. У све ту ве ли ких при ча ни обич ни љу ди ни по је ди нач ни до га ђа ји ни су осло бо-
ђе ни њи хо вог ути ца ја, због че га сва ка при ча о ис ку ству XX ве ка мо ра да под ра зу ме ва 
ин тер пре та ци је ко је се не по мир љи во ра зи ла зе. 

Иде о ло шка на пе тост XX ве ка учи ни ла је да је чи тав низ ро ма на и при по ве да ка на-
ста лих у том вре ме ну, а ко ји су се ба ви ли исто риј ским и дру штве ним те ма ма, остао те-
мељ но озра чен иде о ло шким по гле дом на свет. У „вре ме ну не по мир љи вих“ ак те ра и 
иде о ло шких уте ме ље них исти на ни су мо гу ће ни об је ди њу ју ће при че. Јан ча ров по е тич-
ки и књи жев ни из бор је пот пу но дру га чи ји. У ње го вим при ча ма и ро ма ни ма, за ин те ре-
со ва ним за кар ди нал не иде о ло шке спо ро ве, те шке исто риј ске тре нут ке и дру штве не 
ло мо ве, су о ча ва ју се раз ли чи те тач ке гле ди шта и ожи вља ва ју гла со ви не по но вљи вих 
ис ку ста ва. Јан чар на сце ну сво је књи жев но сти, као у не ком исто риј ском по зо ри шту, 
из во ди нај ра зли чи ти је ак те ре, љу де од кр ви и ме са, од про жи вље них тра у ма по сле 
ко јих има је остао са мо глас. Сва ки до тих ју на ка, ја вља ју ћи се са сво јом при чом из кон-
крет ног вре ме на, ис ка зу је из ра зит, у не че му дру га чи ји и сва ка ко не у по ре див по глед 
на свет. 

Та кав по е тич ки из бор омо гу ћа ва пи сцу да об ли ку је про зу у ко јој се, за хва љу ју ћи 
ора то ри ју му гла со ва, спро во ди сло же на де и де о ло ги за ци ја пре до че не исто риј ске, дру-
штве не и ин ди ви ду ал не ствар но сти. Ка да ни јед на иде о ло ги ја не ма до ми нант ну уло гу 
у ро ма неск ном све ту, он да у пр вом пла ну оста је са ма при ча и по тре ба за раз у ме ва њем 
без ко је Јан ча ро ву књи жев ност те шко мо же мо да за ми сли мо.

У при че из књи ге Џој сов уче ник стао је цео XX век. То су сна жне и су ге стив не при че 
о жи во ту с исто ри јом и по ли ти ком, о та јан стве ним пре о кре ти ма и о то ме ка ко је по-
не кад тан ка гра ни ца из ме ђу ле по те и љу ба ви, на јед ној, и ужа са и зло чи на, на дру гој 
и са свим обли жњој стра ни. При по ве да ју ћи о чу де сној суд би ни Џој со вог уче ни ка ко ме 
ни шта не ће по мо ћи да на ђе из лаз из исто ри је, о Па ве ли ће вој фа сци ни ра но сти кор пом 
пу ном људ ских очи ју, о јед ној ис тра зи у Ти то вој ЈНА, о та јан стве ној сли ци из Ка сти ље, 
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о бе лом ру ском еми гран ту ко ји не успе ва да по бег не од исто ри је, о јед ној аван ту ри у 
Њу јор ку, о љу ба ви и зло чи ну, о стра сти и гре ху, Јан чар су о ча ва чи та о це с ве ли ким ствар-
ним и сим бо лич ким при ча ма јед не епо хе, док, у исти мах, сва ку од тих при ча са гле да-
ва из раз ли чи тих угло ва, очи ма раз ли чи тих уче сни ка и за ин те ре со ва них ту ма ча.

Ви ше не го и у јед ном дру гом Јан ча ро вом де лу, у ро ма ну Те но ћи сам је ви део о 
истом до га ђа ју укр ште не су са свим су прот ста вље не при че. На пи сан као уз бу дљи ва 
при ча о љу ба ви, ле по ти и стра сти, и о Ве ро ни ки Зар ник, же ни рет ке ле по те, па са мим 
тим, због та ко рет ке ле по те, и не сва ки да шње суд би не, ро ман Те но ћи сам је ви део ис по-
ве да не сво ди вост та ча ка гле ди шта на са мо јед ну ра ван. Уме сто све зна ју ћег при по ве-
да ча, Јан чар нам да је чак пет при по ве да ча, од ко јих сва ки до би ја сво ју уло гу. Ве ро ни-
ка Зар ник је мла да же на из љу бљан ског гра ђан ског дру штва. Њен не ста нак у вр тло гу 
исто ри је пред ста вља до га ђај ко ји по кре ће моћ ну при чу овог ро ма на ко ји се јед ним 
де лом од и гра ва у Вра њу и ју жној Ср би ји уо чи Дру гог свет ског ра та. У ро ма ну о њој и 
о не ко ли ко ње них го ди на зре ле ле по те уо чи Дру гог свет ског ра та и то ком ње га го во-
ри се из угла пет све до ка: кра љев ски ко њич ки офи цир и њен бив ши љу бав ник, ње на 
мај ка, ње на слу жав ка ко ја по ста је при ја те љи ца, не мач ки вој ни ле кар ко ји јој је при ја-
тељ, рад ник на има њу ње ног му жа ко ји је по тај но за љу бљен у њу. То ни су са мо раз-
ли чи ти при по ве да чи, ни са мо раз ли чи те и су бјек тив но обо је не тач ке гле ди шта, то су 
у мно го че му су че ље не при че. Тек у су сре ту свих тих та ко раз ли чи тих при ча до би ја мо 
ши ру сли ку исто риј ских до га ђа ја и у окви ру њих суд би не Ве ро ни ке Зар ник. Пет уз бу-
дљи вих при ча, ис по ве сти и све до че ња ме ђу соб но се до пу њу ју и про жи ма ју, оспо ра-
ва њу и су ко бља ва ју, али у том ди на мич ном од но су об ли ку ју при чу о же ни ко јој је 
ле по та, у исто вре ме, нај ве ћи дар и ко нач ни усуд.

Сме шта ју ћи рад њу ро ма на Као и љу бав у Ма ри бо ру и ње го вом бли жем и да љем 
окру же њу у по след њој го ди ни Дру гог свет ског ра та, Јан чар ис пи су је по вест о јед ној 
од нај тра гич ни јих епи зо да ис точ но е вроп ске и сред њо е вроп ске исто ри је сре ди не XX 
ве ка. Сти ца јем исто риј ских окол но сти, Сло ве ни ја у по след њим ме се ци ма Дру гог свет-
ског ра та по ста је по при ште на ко ме се су ко бља ва ју до сво га кра ја нај ра зли чи ти је 
вој ске, по ра же не и по бед нич ке, су ко бље не у ра ту и не сре ћом по ве за не у не раз мр си ви 
чвор на са мом кра ју ра та, гре зну ћи у страх и зло чи не, у тра у ме и људ ске и пси хо ло шке 
ло мо ве. У дра ма тич ним окол но сти ма за ме њу ју се стра не, па про го ни те љи по ста ју 
про го ње ни, док про го ње ни од сво јих до ју че ра шњих џе ла та пра ве жр тве. У све му томе 
из ра ста упе ча тљи ва при ча о че тво ро ју на ка и о две љу ба ви у до ба нај у ско ме ша ни је 
за ми сли ве исто ри је. Ин тим не суд би не по је ди на ца оста ју те сно по ве за не с ва жним 
дру штве ним то ко ви ма и исто риј ским си ла ма, усред ра та и оку па ци је, ло го ра и ге рил-
ских бор би.

При че и ро ма ни Дра га Јан ча ра пред ста вља ју сна жан из раз по тре бе да се кроз 
при по ве да ње раз у ме ју исто ри ја и дру штво ко ји се опи су ју. Јан чар на мај стор ски на чин 
оства ру је пси хо ло шке по зи ци је сво јих ју на ка и њи хо ве уну тра шње ло мо ве, би ло због 
то га што су они обе ле же ни спе ци фич ним исто риј ским и дру штве ним ис ку ством, би ло 
за то што су с вла сти тим ис ку ством то ли ко не са гла сни да њи хо ва ствар ност по ста је 
не под но шљи ва. Али он с јед на ком па жњом пра ти и са му ди на ми ку дру штва ко јој су 
под ло жни ње го ви ју на ци.
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За ин те ре со ван да при ча за ни мљи ву при чу, Јан чар је по све ћен то ме да по кре ће 
ва жне и ак ту ел не те ме у свом ро ма ну. Пре свих дру гих, те ва жне те ме Јан ча ро ве књи-
жев но сти је су дру штво као про стор људ ске ег зи стен ци је и исто ри ја као ве ли ка си ла 
ко ја се ме ша у ту ег зи стен ци ју, ме ња је и пре о бли ку је, не ка да је чак уни шта ва ју ћи, 
не ка да је чи не ћи у пот пу но сти дру га чи јом. Чо век у књи жев но сти Дра га Јан ча ра ни је 
ни ка да сам, у сво јим при ват ним за ми сли ма и са сво јим лич ним фа сци на ци ја ма: он је 
пред ли цем исто ри је и пред ли цем ве ли ких дру штве них те ма. У све му то ме ва ља пре-
по зна ти мо дер ност и ре кон струк тив ну сна гу Јан ча ро ве књи жев но сти.

Ком би ну ју ћи при ча ње за ни мљи ве при че с есе ји стич ким при по ве да њем, Јан чар, 
из по зи ци је пре и спи ти ва ња исто ри је, дру штва и иде о ло ги је, об ли ку је про ду бље не и 
жи ве сли ке мо дер ног епо хал ног тре нут ка и исто риј ских и дру штве них окол но сти Сло-
ве ни је, Ју го сла ви је и Евро пе дру ге по ло ви не XX ве ка.


